
תפריט אלכוהול
צ‘ייסר/מנהוודקה

....................................................... 24\46גרייגוס
................................................... 20\39פינלנדיה

.............................. 20\39טרי אוליבס בטעמים
....................................... 24\46ואן גוך בטעמים

צ‘ייסר/מנהאפריטיף/דגסטיף

............................................................ 19\30ערק
........................................................ 23\35קמפרי

................................................ 22\38ייגרמייסטר
...................................................... 20\39טובי 60

כוס/בקבוקיינות

................................. 30\150למברוסקו /קאווה
.......................................... 36\170גוורץ בלו נאן

.................................................... 34\150שרדונה
.......................... 33\140קברנה סובניון / מרלו

צ‘ייסר/מנהטקילה

............................................. 23\41פטרון סילבר
.............................................. 19\34קוארבו גולד

צ‘ייסר/מנהוויסקי

................................................. 31\53גולד לייבל
.............................................. 26\46בלאק לייבל

.................................................... 23\39רד לייבל
............................................... 25\42ג‘ק דניאלס

................................................... 22\41בושמילס

צ‘ייסר/מנהרום/ג‘ין

........................................................ 26\45קראקן
................................... 24\43קפטן מורגן ספייס

.......................................................... 20\35גורדון

צ‘ייסר/מנהליקרים

........................................................... 20\36פידג‘
................................................... 23\38באד אפל

...................................................... 23\38אבסינט

שליש/חציבירות חבית

.................................................... 29\35ווינשטפן
........................................................ 28\33טובורג

.................................................. 28\33קרלסברג

מחירבירות בקבוק

...................................................... 29גולדסטאר
UF 31גולדסטאר ...............................................

.............................................................. 29סטלה
............................................................. 33קורונה

...................................................... 35קסטיל רוז‘
............................................................. 28הייניקן

....................................................... 24סאמרסבי

מחירבקבוקים

BLU 5 + 620גרייגוס ליטר ...............................
BLU 5 + 550פינלנדיה .....................................

.................................................. 640ואן גוך ליטר
............ 550/450טרי אוליבס ליטר / 700 מ“ל

................................................. 550פטרון סילבר
.................................................... 680גולד לייבל

.................................................. 590בלאק לייבל

מחירשתייה קלה

........................................... 13קוקה קולה / זירו
................................................. 13ספרייט / זירו

.............................................................. 13פיוז טי
BLU12 .................................................................

.................................................... 10סודה / מים
.............................. 12ראשן / טוניק / חמוציות

....................................... 12לימונענע / תפוזים

....................................................... 450רד לייבל
.................................................. 540ג‘ק דניאלס

............................................. 400טובי 60 / ערק
.................................................... 450ייגרמייסטר

.............................................................. 380פידג‘

רולטה רוסית
סובבו את האקדח כל אחד בתורו

האקדח הצביע על הצ‘ייסר?
שתה אותו!

קלפים מרושעים
חלקו כ-15 קלפי תשובות לכל

אחד מבינכם וכל אחד בתורו שיקרא
קלף שאלה. כל השאר ישימו את

הקלף שהכי מביך לדעתם.
מניח הקלף המביך ביותר

בוחר מי שותה צ‘ייסר

מגדל שיכורים
הוציאו את הלבנה מבלי
שיפול המגדל. הוצאתם?

תראו מה כתוב...
הפלתם? שתו הצ‘ייסר
ובנו את המגדל מחדש

הישראלי היפה
בחרו מי הולך לשתות צ‘ייסר

והטילו את הקוביה.
המספר בקוביה הוא מספר

הצ‘ייסר שהנבחר שותה

הטילו את הקובייה לפי סדר כיוון
השעון ומלאו את הכוס לפי מס‘

השניות שהמשימה מראה.

1  ליטר בירה  69
2  ליטר בירה  120
3  ליטר בירה  158

1  ליטר פינלנדיה  290
2  ליטר פינלנדיה  560
3  ליטר פינלנדיה  830

ביר פונג
נסו לקלוע את הכדור לכוסות
של היריב ותגרמו לו לשתות

את הכל לפניכם

12 כוסות 1.2 ל‘ ₪82
20 כוסות 2 ל‘ ₪128

דמקה צ‘ייסר
משחק הדמקה שכולנו מכירים

נאכלת? שתה צ‘ייסר

צ‘אג

משחקים

צ‘ייסרים למשחקים
LEVEL 1

טרי אוליבס בטעמים, קוארבו, גולד, פידג‘,
ערק, רד לייבל, טובי 60, פינלנדיה

LEVEL 2
גרייגוס, ואן גוך, פטרון סילבר, בלאק לייבל

2   צ‘ייסרים
6   צ‘ייסרים
10   צ‘ייסרים
15   צ‘ייסרים
20   צ‘ייסרים
30   צ‘ייסרים

42
120
190
270
340
450

39
108
170
240
300
420

LEVEL
2

LEVEL
1



תפריט אוכלקוקטיילים
הדוד מתחמם...

..... ₪42פיצה הבית (זיתים, עגבניה, פטריות - ₪4)

₪44 ..........................

₪29 ............................................................

₪31 ....................................

שניצלונים (מגיע עם צ‘יפס)
צ‘יפס 

 MIX / צ‘יפס בטטה

........................................................ ₪29אדממה

₪27 ............

₪32 ....................

₪13 ..................

נאצ‘וס (צ‘יפוטלה, סלסה, גוואקמולה)
הופ פרייז (מתובל בצ‘ילי מתוק) 

מאזתים (זיתים, בוטנים, מאנצ‘יז)

מה בפלטה?

Tonton Classic
220 גרם בקר

חסה, עגבנייה, בצל סגול, חמוצים
מיונז

Tonton Crazy
220 גרם בקר

חסה, עגבנייה, בצל סגול, חמוצים
סלסה, צ‘יפוטלה, (מוגש עם טבסקו)

Tonton Hangover
220 גרם בקר

חסה, עגבנייה, בצל סגול, חמוצים
ביצת עין, חזה אווז, חרדל דיז‘ון ומיונז

המבורגרים

קינוחים

תוספת אחת לבחירה:
צ‘יפס | צ‘יפס בטטה | הום פרייז

............................ ₪46פלטת מטוגנים בשרית

צ‘ורוס | 24₪
מתובל בסוכר ואבקת קינמון לצד שוקולד מובחר

סופלה שוקולד | 28₪
עוגת שוקולד חמה מוגשת עם כדור גלידת וניל וקצפת

וופל בלגי | 32₪
וופל בלגי משובח המגיע עם כדור גלידת וניל, קצפת

ופירות יער עם אבקת סוכר ומייפל שוקולד

₪41 ......................... פלטת מטוגנים צמחונית
............................................... ₪34פלטת ירקות

₪42 .............................................. פלטת גבינות

מוחיטו היער השחור
קראקן, סירופ דובדבן, פטל אדום, אבקת סוכר, לימון

The Big Apple
קוארבו, אדרפלאוור, סיידר תפוח, לימון, תפוחים כתושים

CANDYCRASH
סאוטרן קומפורט, נמירנוף אננס, לוקסרדו אפריקוט,

חמוציות, לימון, סירופ תות
+ סוכריות קופצות

TROPICAL  CHOICE
קראקן, סאוטרן קומפורט, לימון, סירופ פסיפלורה,

מיץ אננס, קינמון

Ever GREEN
ג׳ין בולדוג, פידג׳, יין לבן, לוקסרדו אדרפלאוור, לימון, מלפפון

Snow White
ביטר לבן, קאווה, סודה, תפוז

44
ש“ח

52₪56₪62₪


